PC Leden
Postbus 2575
3500 GN Utrecht

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden PC Leden met betrekking tot levering software
licenties.

Artikel 1:

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1.1.
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van een
gebruikerslicentie op de op http://www.pcleden.nl/downloads genoemde software.
Artikel 1.2.
De algemene voorwaarden welke door PC Leden ten aanzien van de gebruikslicentie
zullen worden toegepast zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 2:

Begrippen

Artikel 2.1.
Programma
Onder programma wordt in onderhavige voorwaarden verstaan de actuele versie van de op
http://www.pcleden.nl/downloads genoemde software.
Artikel 2.2.
Levering
Onder Levering wordt in onderhavige voorwaarden verstaan het door PC Leden aanleveren van een
gebruikslicentie en dient ter registratie van Programma.
Artikel 2.3.
Licentie
Onder licentie wordt in onderhavige voorwaarden verstaan het gebruiksrecht op Programma op een
of meerdere PC’s.
Artikel 2.4.
Software leverancier
Onder softwareleverancier wordt in onderhavige voorwaarden verstaan de partij welke het
Programma heeft ontwikkeld en exploiteert t.w. PC Leden c.q. Capgemini BV.

Artikel 3:

Overeenkomst

Artikel 3.1.
Ten einde de overeenkomst tot stand te kunnen laten komen zijn de volgende
gegevens door wederpartij aan te leveren via een op de website te vinden bestelformulier:
 Naam van de vereniging/Stichting
 Vestigingsplaats
 Naam contactpersoon
 NAW gegevens
 Geldig email adres
 Indien van toepassing IBAN
 De aanvraag voorzien van akkoord.
Artikel 3.2.
Met de genoemde gegevens in Artikel 3.1 wordt door PC Leden zorgvuldig omgegaan
in die zin dat zij nooit –behoudens wettelijke verplichtingen- zonder toestemming van de betreffende
persoon ter beschikking aan derden worden gesteld.
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Artikel 3.3.
Als de bestelling geplaatst is wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met
onderhavige voorwaarden.
Artikel 3.4.
Na ontvangst van de bestelling wordt door PC Leden een licentie voor de wederpartij
gereserveerd.
Artikel 3.5.
Uitvoering van de opdracht vindt plaats door het versturen van een email met hierin
de voor wederpartij van belang zijnde licentie.

Artikel 4:

Betaling

Artikel 4.1.
In analogie met de reguliere bestelwijze van gebruikslicenties van het programma via
de website van PC Leden wordt de bestelde licentie pas geleverd nadat het factuurbedrag in zijn
geheel op de rekening van PC Leden staat.
Artikel 4.2.
De betaling dient middels storting of overmaking op een door PC Leden aangewezen
bankrekening plaats te vinden. De op onze bankafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en
wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Indien niet wordt voldaan aan de betaling komt de
overeenkomst en daarmee de reservering van de licentie te vervallen.

Artikel 5:

Levering

Artikel 5.1.
PC Leden verplicht zich om, nadat is voldaan aan hetgeen vermeld wordt in Artikel
3.1 en 4.1, de bestelde licentie te leveren.
Artikel 5.2.
De levering van de licentie vindt, conform de werkwijze van PC Leden en gezien de
aard van de licentiecode, via email plaats en wel zo spoedig mogelijk na de in Artikel 4.2 genoemde
valutadatum.
Artikel 5.3.
op te geven.

Teneinde te kunnen voldoen aan Artikel 5.2 dient wederpartij een geldig e-mail adres

Artikel 5.4.
PC Leden is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens het niet ontvangen door
wederpartij van in Artikel 5.2. genoemde e-mail door welke oorzaak dan ook.
Artikel 5.5.
Indien wederpartij niet binnen 2 weken na betaling de licentie heeft ontvangen kan
contact worden opgenomen met de helpdesk van PC Leden.
Artikel 5.6.
De wederpartij wordt geacht zelf zorg te dragen voor het, eventueel via het in Artikel
5.2 genoemd e-mailbericht vermelde link, ophalen van het programma op de website van PC Leden.
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Artikel 6:

Algemene voorwaarden

Artikel 6.1
De administratie van uitgeleverde licenties wordt beheerd door PC Leden en is
bindend. Eventuele wijzigingen in contactpersonen/email adressen dienen tijdig door de wederpartij
aan PC Leden te worden doorgegeven.
Artikel 6.2.
De te leveren licentie is per definitie vereniging/stichting gebonden en is niet
overdraagbaar. De licentie is wel overdraagbaar naar een nieuwe contactpersoon.
Artikel 6.3.
Indien de licentie door wederpartij in ontvangst is genomen of door PC Leden van
toepassing is verklaard vindt onder geen beding restitutie van betaalde gelden plaats.
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